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ŽIADOSŤ A NÁVRH KLIENTA NA ZMENU ÚVERU
z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z.1
(odklad splácania úveru)
INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI / KLIENTOVI
Obchodné meno / Meno a
priezvisko
Sídlo / Adresa žiadateľa

PSČ

Ulica, číslo

Obec/Mesto

IČO/Rodné
číslo
Oddiel/číslo

Právna forma
Oprávnenie na podnikanie
Preukázanie splnenia podmienok malého zamestnávateľa
Počet zamestnancov

Vložka č./
Vydané dňa
2

Tržby v tis. EUR
Bilančná suma v tis. EUR

E-mail na komunikáciu
(povinný údaj)
Telefónne číslo
kontaktnej osoby klienta
Úver / číslo úverovej zmluvy

zo dňa

V zmysle § 30j ods. 1 a ods. 19 zákona č. 67/2020 Z. z. žiadam o zrušenie odkladu splácania úveru na základe mojej
žiadosti zo dňa
podanej pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona (vyplniť, ak žiadateľ podal žiadosť pred
nadobudnutím účinnosti zákona)
ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁCANIA ÚVERU (ďalej len „Odklad“):
Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu
mesiacov (nie dlhšie ako 9 mesiacov odo dňa splatnosti
najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru)
splátok istiny úveru (aj splatnej istiny úveru jednorazovo) počnúc splátkou splatnou k dátumu
s rovnomerným rozložením odložených splátok istiny úveru bez zmeny konečnej splatnosti úveru, ktoré
budú zohľadnené v splátkach istiny úveru po uplynutí Odkladu a ktoré vypočíta a určí SZRB, a. s.,
v Oznámení o povolení odkladu splátok úveru,
s predĺžením konečnej splatnosti úveru o dobu požadovaného odkladu splátok istiny úveru, ktoré budú
zahrnuté do splátkového plánu v Oznámení o povolení odkladu splátok úveru.
splátok istiny a úrokov z úveru počnúc splátkou úveru splatnou k dátumu
s rovnomerným rozložením odložených splátok istiny úveru bez zmeny konečnej splatnosti úveru, ktoré
budú zohľadnené v splátkach istiny úveru po uplynutí Odkladu a ktoré vypočíta a určí SZRB, a. s.,
v Oznámení o povolení odkladu splátok úveru, pričom splátky odložených úrokov budú:
splatné jednotlivo s posunom o dobu požadovaného odkladu, so začiatkom splátok odložených úrokov
po termíne odkladu,
presunuté do prvej najbližšej splátky úrokov po uplynutí lehoty odkladu,
s rovnomerným rozložením splátok odložených úrokov z úveru, so začiatkom splátok odložených
úrokov po termíne odkladu na dobu 18 mesiacov po povolenom odklade a max. do doby splatnosti úveru.
s predĺžením konečnej splatnosti úveru o dobu požadovaného odkladu splátok úveru v zmysle Oznámenia
o povolení odkladu splátok úveru, pričom splátky istiny úveru budú splatné jednotlivo s posunom o dobu
požadovaného odkladu a splátky odložených úrokov budú:
1

zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“)
2
§ 25 zákona č. 67/2020 Z. z. a Príloha 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so
spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. V. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení, t.j. zamestnáva < 250 zamestnancov,
obrat (tržby) < 50 mil. EUR alebo celková bilančná suma < 43 mil. EUR
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splatné jednotlivo s posunom o dobu požadovaného odkladu, so začiatkom splátok odložených úrokov
po termíne odkladu,
presunuté do prvej najbližšej splátky úrokov po uplynutí lehoty odkladu,
s rovnomerným rozložením splátok odložených úrokov z úveru, so začiatkom splátok odložených
úrokov po termíne odkladu na dobu 18 mesiacov po povolenom odklade a max. do doby splatnosti úveru.
ŽIADATEĽ/KLIENT ČESTNE VYHLASUJE, že:
táto žiadosť je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle výlučne z dôvodu problémov so splácaním
v súvislosti so znížením príjmov / tržieb z podnikateľskej činnosti v dôsledku mimoriadnej situácie na
území SR a opatrení vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR prijatých proti šíreniu pandémie
ochorenia COVID-19,
je malým zamestnávateľom s počtom zamestnancov menším ako 250 a tržby nepresahujú ročný obrat
50 mil. EUR alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 mil. EUR, na účely posúdenia splnenia
podmienok malého zamestnávateľa v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. sú údaje uvedené správne
a pravdivo,
je podpísaná oprávnenou/-nými osobou/-ami za žiadateľa,
elektronická forma žiadosti vo formáte PDF je zaslaná z jeho e-mailovej adresy určenej na komunikáciu
so SZRB, a. s., alebo prostredníctvom iBankingu (ak ho má zriadený)fa zodpovedá jej originálnemu
písomnému vyhotoveniu, ktoré je klient povinný doručiť SZRB, a. s. do 10 dní od podania tejto
elektronicky podanej žiadosti,
akceptuje formu prijatých opatrení zo strany SZRB, a. s., proti šíreniu vírusu COVID-19 v zmysle
vyhlásenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR tak, že bude so SZRB, a. s., komunikovať
prednostne elektronickou formou (telefón, fax, e-mail, internetbanking),
táto žiadosť je návrhom na zmenu úverovej zmluvy a v prípade, že SZRB, a. s., v rozsahu tejto žiadosti
schváli jej zmenu, je týmto návrhom viazaný,
súhlasí, že akceptácia a rozsah schválenia tejto žiadosti o odklad splácania/návrhu bude klientovi
oznámená zo strany SZRB, a. s. formou „Oznámenia o povolení odkladu splácania úveru“ (ďalej len
„Oznámenie“), ktoré bude vykonané jednostranným úkonom SZRB, a. s., na jeho e-mailovú adresu
určenú na komunikáciu so SZRB, a. s.,na
akceptuje zmenu úveru určenú v Oznámení,
- berie na vedomie, že požadovaná zmena bude zrealizovaná bez uzavretia dodatku k úverovej zmluve
a žiadosť klienta a Oznámenie SZRB, a. s., v plnom rozsahu nahrádza dodatok k úverovej zmluve o
zmene zmluvných podmienok v nich uvedených,
- súhlasí, že SZRB, a. s., je oprávnená v prípade porušenia záväzkov klienta dohodnutých podľa tejto
žiadosti a Oznámenia, postupovať spôsobom uvedeným v úverovej zmluve a podľa Všeobecných
obchodný podmienok pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s.,
- pred podaním žiadosti si pozorne prečítal a zvážil tieto informácie:
o Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a
úroku sa odkladá na neskôr.
o Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť
mesiacov).
o Úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí.
o O odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie možno požiadať najviac
jedenkrát.
o Za tento odklad splácania úveru SZRB, a. s., nepožaduje žiadne poplatky, náklady a odplaty.
o Odklad splácania úveru sa netýka úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom
účte (kontokorentného úveru).
o Aj ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo
predčasne splatiť za podmienok určených úverovou zmluvou; pre ukončenie odkladu splácania
úveru podá klient banke žiadosť o tomto ukončení.
že nie je osobou povinnou zverejňovať zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám,
že je osobou povinnou zverejňovať zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám,
údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.
V

, dňa

Za (obchodné meno žiadateľa):
meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby
pečiatka a podpis

Podpis žiadateľa overený na základe dostupných informácií v SZRB, a. s.
Meno a priezvisko firemného poradcu

Podpis ...............................

dňa

